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Vážení provozovatelé bioplynových stanic,
Jsme firma, která je dlouhodobě autorizovaným servisem pro turbodmychadla
českého výrobce PBS Turbo s.r.o. (www.pbsturbo.cz) viz certifikát v příloze
(každý rok obnovován).
Většina provozovaných motorů s turbodmychadly bioplynových stanic v České
republice má v současné době najeto cca 50.000 mth a blíží se tímto generální
oprava turbodmychadla (finančně náročná).
Nejvíce namáhané díly turbodmychadla (rotor a kolo kompresoru) mají od výrobce
danou životnost, při které je pro bezpečný provoz nutná výměna těchto dílů.
Interval výměny dílů je uveden na štítku turbodmychadla viz obrázky.
Stejně tak i ostatní díly jsou tepelně namáhané (turbínová skříň, ložisková skříň
vložka, rozváděcí kolo atd.) a toto se projeví v příštích letech ve zvýšených cenách
servisu.

Nabízíme proto výhodnou cenu turbodmychadel tohoto tradičního českého
výrobce při zakoupení jako náhrady turodmychadel jiných výrobců (ABB, KBB
atd).
Náhrada turbodmychadel je možná pro všechny typy motorů od výrobců
DEUTZ –MWM, JENBACHER, PERKINS atd.
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Tabulka náhrad typů TBD výrobců ABB/PBS Turbo
Typ ABB
RR131
RR151
TPS48
TPS52
TPS57 F

Náhrada PBS
Turbo
TCR12
TCR14
TCR14
TCR16
TCR18

Běžná cena*
(Kč)
317.000,- Kč
605.000,-Kč
605.000,-Kč
933.000,-Kč
1.458.000,-Kč

Zvýhodněná cena*
(Kč)
209.000,276.000,327.000,410.000,673.000,-

*Cena závislá na kurzu Eur/Kč
Výhody nákupu tubodmychadla výrobce PBS Turbo:
- Za tuto zvýhodněnou cenu získáte nové turbodmychadlo (ne repasované),
se stejnými provozními parametry jako původní turbodmychadlo.
- U většiny nahrazovaných turbodmychadel nejsou nutné žádné zásahy do
potrubí na motoru – původní turbodmychadlo demontujeme a namontujeme
náhradu.
- Pokud původní turbodmychadlo není chlazené vodou, je nutné připojit
chladící vodu pro turbodmychadlo PBS Turbo. Sada pro připojení chladící
vody je v tomto případě součástí dodávky a ceny turbodmychadla. Na
motoru jsou připravené výstupy vody, stačí jen odstranit zátky a napojit
potrubí.
- Turbodmychadlo chlazené vodou má lepší předpoklady pro bezproblémový
provoz, je eliminováno tepelné zatížení klíčových dílů turbodmychadla.
- Ceny servisních prací při opravách jsou srovnatelné, spíše nižší než u
původních turbodmychadel zahraničních výrobců.
Pokud vás tato nabídka zaujala, napište nám jaký máte typ motoru a jeho
parametry, jaký máte typ turbodmychadla, které chcete nahradit (fotky štítků
stačí).
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My vám pošleme konkrétní cenovou nabídku se správnou specifikací
turbodmychadla od PBS Turbo, a v případě dohody připravíme nové
turbodmychadlo pro vás tak, abychom mohli během jednoho dne turbodmychadla
vyměnit.
Nejběžnější specifikace turbodmychadel na výměnu máme skladem, takže výměnu
lze provést prakticky ze dne na den.
Doporučujeme ale, pokud o výměně turbodmychadla uvažujete kontaktovat nás
raději několik týdnů dopředu, a ověřit si, že vaši specifikaci máme skladem.
V případě, že by se jednalo o specifikaci turbodmychadla, které skladem nemáme,
může se dodací lhůta protáhnout i na dva měsíce.
Věříme, že je tato nabídka pro vás zajímavá a těšíme se na další spolupráci.
Vlastimil Fiker
servis turbodmychadel
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